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040 11 K o š i c e

V Košiciach 27.03.2015
V e c:
Podnet na vykonanie kontroly hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom mesta Košice v BPMK, s. r. o.
I.
Na základe nižšie uvedených skutočností žiadame hlavného kontrolóra Mesta Košice, aby v zmysle
ustanovení Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
Zákon) a v súlade s § 18d Zákona vykonal dôkladnú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami v Bytovom podniku
mesta Košice, s. r. o.
II.
Informácie o kontrolovanom subjekte:
Názov:
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Sídlo:
Južné nábrežie č. 13, Košice
Dátum vzniku:
29.11.2008
IČO:
44 51 86 84
IČ DPH:
SK2022722075
Vlastník spoločnosti: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – 100-percentný vlastník
Valné zhromaždenie: Mesto Košice zastúpené primátorom mesta Košice
Dozorná rada:
MVDr. Anna Jenčová – predseda,
Mgr., art. Ľubica Blaškovičová, JUDr. Cyril Betuš
Konateľ spoločnosti: Ing. Róbert Ujpál
Vedenie spoločnosti: Riaditeľ spoločnosti Ing. Róbert Ujpál
Riaditeľ technického úseku Ing. Martin Paška
Riaditeľka ekonomického úseku Ing. Viera Dubíková
(ďalej len BPMK)

III.
Medializované informácie:
BPMK prerábal byt svojho riaditeľa
http://www.kosicednes.sk/bpmk-prerabal-byt-svojho-riaditela/
Šéf bytového podniku háji práce na Paškovom byte
http://www.kosicednes.sk/sef-bytoveho-podniku-haji-prace-na-paskovom-byte/
Práce na Paškovom byte preverí dozorná rada BPMK
http://www.kosicednes.sk/prace-na-paskovom-byte-preveri-dozorna-rada-bpmk/

IV.a
Jednou z povinností zamestnanca vo verejnom záujme je zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť
k rozporu záujmov, t. j. k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom, a to aj v zmysle
ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z.
Na základe medializovaných informácií a výpovedí tretích osôb sa domnievame, že osoby
zodpovedné za vedenie spoločnosti so 100-percentnou účasťou Mesta Košice, využívali zdroje BPMK
k svojmu osobnému prospechu.
K takémuto konaniu malo dôjsť spôsobom, ktorým niektoré osoby s vedúcim postavením v BPMK,
zhodnocovali nehnuteľnosti vo svojom osobnom vlastníctve prostredníctvom zverených verejných
zdrojov v období od roku 2011. Konkrétne sa jedná o nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť, na ktorej bola
vykonávaná práca BPMK
Masarykova 1, Košice,
Pasteurovo nám. 6, Košice
Pri Nemocnici 2, Košice
Práce na uvedených nehnuteľnostiach mali realizovať zamestnanci BPMK, pričom pôvod samotného
použitého materiálu bol vydávaný na iné zákazky v rámci činnosti BPMK. Dodávky materiálu boli
zabezpečované vozidlami Skriňová Ávia EČ: KE-566 CC ,Volkswagen EČ: KE-704 GP.

IV.b
Podľa denníka košice:dnes riaditeľ technického úseku Ing. Martin Paška sa k rekonštrukcii svojho bytu
na Masarykovej 1 v Košiciach priznal s vyjadrením: „Všetko bolo riadne objednané a zaplatené, tak
neviem, čo je porušené. Využil som služby bytového podniku rovnako ako množstvo ďalších ľudí,
ktorí sa na neho obracajú.“

V.
V zmysle uvedeného podnetu navrhujeme, aby sa pri kontrole hlavný kontrolór mesta Košice zameral
na:
a) Vyhľadanie dokladov o riadne objednaných a zaplatených objednávkach a faktúrach,
Ing. Martina Pašku, nakoľko v rámci povinne zverejňovaných dokladov v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (platnom v kontrolovanom období) sa
nenachádzajú na webovom sídle BPMK, s. r. o.
b) Preverenie kníh jázd a výkazov vozidiel, ktoré v kontrolovanom období boli používané na
zabezpečovanie dodávok stavebného materiálu v predmetných nehnuteľnostiach.
c) Overenie, či nedochádzalo k preúčtovaniu potrebného materiálu, ktorý bol použitý
v predmetných nehnuteľnostiach (podlahy , dlažba, obklady, sanita), respektíve údržbárskych
prác na majetok v správe Mesta Košice, ako sú ostatné byty, školy a škôlky.
d) Vyhľadanie zamestnancov, ktorí predmetné práce na nehnuteľnostiach vykonávali s cieľom
verifikovať príkazné a prepravné listy, výdajky materiálov, preberacie dokumenty
z vykonávaných prác.
e) Iné.
VI.
Kontrolný orgán Mesta Košice žiadame o vykonanie kontroly v zmysle článku I. tohto podnetu
a o vydanie zásadného stanoviska, či dané nehnuteľnosti boli rekonštruované spoločnosťou BPMK
a následne, či konaním majiteľov nehnuteľností nedošlo k porušeniu zákonov.
VII.
V zmysle zákona o obecnom zriadení § 25 ods. 4 zákona 369/1990 Zb., (kde poslanec je oprávnený
zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú
orgány obce) žiadame, aby nám bolo umožnené zúčastňovať sa kontrol, ktoré bude iniciovať hlavný
kontrolór v BPMK.
VIII.
Skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá žiada vykonať kontrolu v BPMK:

Jaroslav Polaček

Marcel Gibóda

Alfonz Halenár

Miloš Ihnát

Miroslav Špak

Oto Žarnay

